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వబ ల  తలగ�దకవబ ల  తలగ�దక??

పల వర�  పత� కలన�పడ, తలగ పత� క మదక న చయ 
వళ� �ద. క�ప(టర+ ల తలగ ఉ�ట, తలగల ఉన� 
ఉపకరణలక, వబ సవలక న మదట ఓట ఉ�డదమ? ఆ 
దశగ ప� యత�ద> మన.

స�కతక సమచర ఫలతల ఇ�గ+ ష రనవరక కడ చరల 
కద.

It's fun!



  

వబ ల  తలగకN    న  కOషవబ ల  తలగకN    న  కOష
లఖన (మరయ నఖల)

కడల
Unjustify (ఫN ర ఫకX కస�)

తలగ స[ల చక�గ నఘ�టవ 
(ఇపడ మదలయ(�ద)

వవధ ఉపకరణల సc నకకరణ

తలగ వకపడయ, 

వకనరలక ఉడత సయ�
తలగబ+ గ సమహ� 
మరయ  e-తలగ స�ఘ 
కర(క� మలల పలr నడ�



  

లఖనలఖన
http://lekhini.org
ప� యజనల
– చల సలవ

– మరమ install చయనవసర�లద

– ఏ నరyహక వ(వసc  (OS) పN నన

– ఆకర{ ణయమN న  పజ రప�

తలగ అరc �చసకగలగ, 

చదవలనవర కరక నఖల.

తలగ బ+ గర+  బ� హ�రథ� పట� , 

క� యశల ప� చర� చసర
లఖన తత�లక పరష�ర� 
మత� మ.

http://lekhini.org/


  

లఖనలఖన



  

నఖలనఖల



  

కడలకడల
215 పN బడ తలగ బ+ గల 
న�డ తజ టపలన� 
ఒకచట
టపలపN  చదవరల 
వ(ఖ(ల కడ వరక పజల

ఇటవల ఊప�దక�టన� 
వబ పత� కల కడ

తలగ బ+ గర+ న�డ అపరy 
స[�దన మరయ ప� తXహ�
అ�దమN న రప�
http://koodali.org

http://koodali.org/


  

కడలకడల



  

అన జస� ఫNఅన జస� ఫN !!

justified alignment 
మరయ letter-spacing 

లన  ఫN ర ఫకX   2 సరగ 
చప�చలద.



  

అన జస� ఫNఅన జస� ఫN !!

justified alignment 
మరయ letter-spacing 

లన  ఫN ర ఫకX   2 సరగ 
చప�చలద.



  

తలగ   స[ల చక�గతలగ   స[ల చక�గ
ప� స� త� ఫN ర ఫకX క
కద>  మర[లత ఓపనఆఫస.ఆరr  
క కడ
అసల పన మ�చ పదల 
జబత తయరచయడ�



  

సc నకకరణసc నకకరణ
వటల ఓ చయ(స
– వర¡  ప� స

– గగల ఉపకరణల

– ఉబ�ట

– స�గ బర¡

– సN �ప

ఎప[టకN న
– ఓపనఆఫస.ఆరr

– ఫN ర ఫకX

– మరన�...



  

ఇతరత�ఇతరత�
తవకల  నరyహకన�
వకనర ల సభ(న�
e-తలగ స�ఘ (http://wiki.etelugu.org) సభ(న�
తలగబ+ గ గగల సమహ�ల ఒక నరyహకన�

http://wiki.etelugu.org/


  

మరక�ట మరక�ట ......



  

న తలగ బ+ గన తలగ బ+ గ
veeven.wordpress.comveeven.wordpress.com



  

ఆక�కలఆక�కల
వN వధ(మN న యనకడ తలగ ఫ�ట+
ప� మఖ తలగ వబ సN ట+ న� యనకడ ల
క�ప(టర పN  రజవర పనలన� తలగలన (పల+  ప� జల సN త� 
వడకగలగల)

య�త� క  తలగ ఇ�గ+ ష అనవద� (అటఇట)



  

స�దహలమN న?



  

లN సనX: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/in/

ఓపనఆఫస.ఆరr  త చయబడ�ద.

మగ�పమగ�ప!!


